
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
26 травня 2022 року                                  м. Шепетівка                                                   №  117 

 

Про Порядок організації харчування 
внутрішньо переміщених осіб на території 
Шепетівської міської територіальної 
громади 
 

Керуючись Конституцією України, відповідно до статей 34, 52, частини шостої статті 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 8 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», беручи до уваги Указ Президента від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), розпорядження міського 
голови від 12.04.2022 року № 03-06/10-2022 «Про організацію харчування внутрішньо 
переміщених осіб», з метою забезпечення харчування внутрішньо переміщених осіб, які 
прибули з областей, де ведуться бойові дії, виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Затвердити Порядок організації харчування внутрішньо переміщених осіб на 

території Шепетівської міської територіальної громади (додається). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Галину БЕЗКОРОВАЙНУ. 
 
 
 

Міський голова                                                                                            Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
міської ради від 26.05.2022 № 117 
 

Порядок 
організації харчування внутрішньо переміщених осіб на території  

Шепетівської міської територіальної громади 
 

1. Порядок організації харчування внутрішньо переміщених осіб на території 
Шепетівської міської територіальної громади (далі - Порядок) розроблено на виконання 
«Програми заходів національного спротиву Шепетівської міської територіальної громади на 
2022 рік», затвердженої рішенням XXIV позачергової сесії міської ради VІІІ скликання від 18 
березня 2022 року № 1 з наступними змінами, керуючись Законом України «Про правовий 
режим воєнного стану», з метою забезпечення харчування внутрішньо переміщених осіб, які 
прибули у Шепетівську територіальну громаду з областей, де ведуться бойові дії. 

2. Цей Порядок визначає організаційні засади забезпечення харчуванням осіб, які 
прибули з інших областей, де ведуться бойові дії, та розміщені в місцях згідно з Переліком 
установ та організацій Шепетівської міської територіальної громади, в яких можливе 
розміщення евакуйованого населення, визначеному в Додатку 1 до Плану приймання та 
розміщення евакуйованого населення на «особливий період», затвердженого Шепетівським 
міським головою 23.02.2022 року, а саме: 

- гуртожиток Шепетівського коледжу Подільського державного аграрно – 
технічного університету; 

- гуртожиток Шепетівського професійного ліцею. 
3. Метою впровадження організації харчування внутрішньо переміщених осіб є 

комплексна організація та здійснення фінансування харчування осіб у яких відсутні умови 
технічних можливостей для приготування гарячого харчування в місцях проживання 
внутрішньо переміщених осіб, визначених в пункті 2 цього порядку. 

4. Забезпечення харчуванням здійснюється за рахунок коштів бюджету громади та 
інших джерел, не заборонених законодавством шляхом заключення договору між 
Замовником (Виконавчий комітет Шепетівської міської ради) та Постачальником (суб’єктом 
–господарювання у сфері громадського харчування, що має відповідні документи, які дають 
право на проведення торговельної діяльності у сфері громадського харчування, та здійснює 
постачання послуг з харчування). 

4.1 Затвердити місця харчування внутрішньо переміщених осіб, обумовлених у пункті 3 
цього порядку за згодою: 

- Ресторан «Олімп», вул. Героїв Небесної Сотні, 60, м. Шепетівка Хмельницької області 
(суб’єкт- господарювання Яцух Валентина Володимирівна); 

- Кафе-ресторан «Rafinad» вул. Героїв Чорнобиля 2-а, м.Шепетівка Хмельницької 
області      (суб’єкт- господарювання Кондратюк Катерина Олександрівна). 

4.2 Харчування внутрішньо переміщених осіб здійснюється безпосередньо у закладі 
громадського харчування, з яким укладено договір, або поставляються готові страви від 
закладу громадського харчування до місць проживання осіб обумовлених в пункті 2 Порядку 
за неможливості їх пересування. 

4.3 Установити дворазовий режим харчування (обід та вечеря) внутрішньо 
переміщених осіб, визначених у пункті 3 цього порядку, при цьому вартість харчування 
встановити в сумі, що не перевищує 100 гривень в день на одну особу.  

5. Ведення обліку осіб, охоплених харчуванням, здійснюється в Управлінні праці та 
соціального захисту населення, відповідальним працівником зранку поточного дня надається 
відповідна інформація (щодо осіб, які мають потребу в харчуванні) відповідальній особі 
закладу громадського харчування, з яким укладено договір на надання послуг харчування, та 
уточняється щодня. 

 



6. Оплата наданих послуг проводиться Замовником шляхом перерахування грошових 
коштів на розрахунковий рахунок Постачальника після надання послуги. Розрахунки 
проводяться відповідно до Акту приймання-передачі наданих послуг, оформленого 
відповідним чином (наявність печатки та підписів), обґрунтування вартості харчування 1 
(однієї особи) та іншої інформації поданої Постачальником щодо здійснення харчування 
особами обумовленими в пункті 2 даного порядку. 

7. Цей Порядок діє на період воєнного стану, оголошеного Указом Президента України 
від 24.02.2022 року №64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). 

 
 
 

Керуючий справами 
Виконавчого комітету міської ради       Наталія БІЛАС 

 


